
Motor Behavior                                                      Volume 12, No 42, 2021, Page 17-36 

 

Research paper 

The Effect of Two Methods of Child-Centered and 

Teacher-Centered on the Development of Gross Motor 

Skill of Third Grade Elementary Students1 
 

F. Rezaei1, F. Bagherzadeh2, M. Sheikh3, R. Hemayattalab4, 

D. Hominian5 

 

1. Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Motor Behavior, 

Semnan University, Semnan, Iran (Corresponding Author) 

2. Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran 

University, Tehran, Iran 

3. Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran 

University, Tehran, Iran 

4. Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran 

University, Tehran, Iran 

5. Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Tehran 

University, Tehran, Iran 
 

Received: 2017/12/08                           Accepted: 2018/04/28 
 

Abstract 

Paying attention to the motor skill training approach shows that the type and 

nature of teaching are one of the most important effective variables in motor skills 

training. The purpose of this study was  to evaluate the effect of child-centered and 

teacher-centered methods on the development of the gross motor skill of third-

grade elementary students. To do so, 53 female beginners with an average age of 

11.9±16.0 volunteered for this study. After performing the pre-test, they were 

randomly divided into three experimental groups (deliberate play, deliberate 

practice, organized competition) and one control group. The groups practiced 

based on the educational method for 12 weeks and two sessions per week. The 

mid-test and post-test were carried out at the end of the sixth and twelfth weeks, 

respectively. The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (1978) was used 

to collect data, and then the analysis of variance with repeated measures at a 

significant level of P≤0.05 was utilized to analyze the data. The results indicated 

that the teaching method has been effective in improving the gross motor skill of 
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the students and its effectiveness in the organized competition group was more 

than that in other groups. Moreover, there was no significant difference between 

subscales of the running, balance, bilateral coordination and upper limb 

coordination in mid- and post-test, and the strength level was higher in the 

organized competition group than other groups  in the post-test. As a result, it 

becomes clear that the teaching method is effective in the development of 

student’s gross motor skill. 

 

Keyword: Teaching Method, Deliberate Play, Deliberate Practice, Organized 

Competition, Gross Motor Skill 

 

Extended Abstract  

Background and Purpose 

Teaching method and choosing the best method is one of the most basic principles 

in education and is an effective way to teach practice using a variety of teaching 

methods(1). According to Ericsson et al., practice is intentional teacher-

centered activity that requires effort and may not be immediately effective and 

aims to improve performance rather than inner pleasure. In their original view, 

they clearly distinguished this practice from deliberate play, competition, and 

work (quoted in 2). Deliberate play is a child-centered and developmental activity 

that inherently provides instant gratification and is designed to maximize 

enjoyment. Activities such as street hockey, soccer and backyard basketball that 

are regulated by standardized sports rules and supervised by children or adults are 

examples of intentional games (3). Organized competition is another activity that 

is led by adults and requires concentration and effort, and is generally not very 

enjoyable and is not intended to improve performance. The structure of the 

internal dimensions of organized competition has a special place in youth sports 
(4). The results of some studies in the field of child-centered sports activities show 

that these activities, due to their unpredictability and flexibility, create safe and 

exciting learning environments and are less likely to learn sports skills, and 

ultimately increase the athlete's creativity and mastery (3,5,6).In contrast, 

other studies show that physical games such as jumping in children improve 

specific movement patterns and are also very useful for endurance, strength, 

technical and tactical exercises (7). It is necessary for the teacher to know what 

stage of learning the learner is in, and it is normal for students to go through 

different stages that lead to advanced motor performance (8).  As a result, 

while examining the effectiveness of three teaching methods in the three stages 

of beginning, middle and end of training in gross motor skills, the researcher seeks 

to answer the question that among the conventional and practical child-centered 
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and teacher-centered teaching methods in three groups: deliberate practice, 

deliberate play and competition organized, which of them is more suitable for 

learning children's sports and is more effective in improving gross motor skills? 
 

Research Method 

53 students of beginner girls volunteered to conduct research with an average age 

11.9±.16 that after peforming pre-test, were randomly divided into three 

experimental groups (deliberate play, deliberate practice, organized competition) 

and one control group. The groups practiced in accordance with the educational 

method for 12 weeks and two sessions per week. Was performed mid test at the 

end of the sixth week and posttest at the end of the twelfth week. To collect 

information, the Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency (1978) (9) and to 

analyse the data, at the significant level of P≤0.05, analysis of variance with 

repeated measures were employed. After performing the pre-test among the 

students, each group practiced for 12 weeks and two sessions per week (Mondays 

and Wednesdays) and each session for 45 minutes according to the educational 

method; In each session, the students deliberately warmed up the body for 10 

minutes, learned basketball techniques and tactics by the instructor, and played at 

the end of the class time (not a match). During the instruction, the instructor 

instructed, feedback, supervised, and changed players. And received practice and 

review of some techniques and tactics. The delibrate play group also played after 

10 minutes of general warm-up and learning the basketball techniques and tactics 

by the coach, But like the previous group, they were not guided by the coach and 

received all the items, including player selection, feedback, training, etc., from the 

students and all their groups. The organized competition team, after warming up 

the body and training in basketball techniques and tactics, competed in a 

basketball game that was supervised only by the coach and did not receive any 

training, instructions, feedback, etc. during the game. At the end of the sixth 

educational week, the Broninks-Ozertsky (1978) motor proficiency test was used 

again to assess cognitive-motor skills in the middle stage, and finally, at the end 

of the twelfth educational week, this test was used in the final stage. 

 

Results  

The results was showed the calculated F values of gross motor skills in three 

stages and in all three experimental groups with an error of 0.05 are significant 

((P≥ 0.05); Therefore, it is concluded that there is a significant difference between 

the rate of gross motor development in the three stages. 
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Figure 1- Calculated Average of Gross Motor Skills based on Group type in Three 

Stages: pre-Test, Intermediate Test and Post-Test. 

 

According to Figure 1, based on the results of Scheffe post hoc test, the average 

gross motor skill in the intermediate stage of the test in the groups of , deliberate 

practice was 82.08, in the organized competition was 85.71, in the deliberate play 

was 81.86 and in the control group was 62.62. Which shows that the level of gross 

motor skills in the organized competition group is better and higher than the other 

groups. According to the table of means, the average growth of gross motor skills 

in the post-test stage in the groups of, deliberate practice was 92.85, in the 

organized competition was 96.64, in the deliberate play was 89.21 and, in the 

control, group was 46.23, which shows that the rate of gross motor growth in the 

organized competition group is better and higher than the other groups. 

The results was showed that there is no significant difference between the four 

groups between the large motor skill variable in the pre-test stage (P≤ 0.05), but 

there is a significant difference between the four groups in the intermediate and 

post-test stages (P≥ 0.05). 

 

Conclusion  

The results showed that the teaching method has been effective in improving the 

gross motor skill of the students and its effectiveness in the organized competition 

group more than the rest of the groups. There was also no significant difference 

between subscales of the running, balance, bilateral coordination and upper limb 

coordination in mid and posttest and was higher level of strength in the organized 

competition group from the rest of the groups in posttest. As a result, it becomes 
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clear that the teaching method has an effective role in the development of a 

gross student's motor skill. These results lead to the clarity of the theory of 

intentional exercise by Erickson et al. (2); Based on the fact that most learning 

takes place through highly organized activities. It also explains the theory of 

information processing and game planning, which is related to mental 

representations and cognitive processes (10, 11). Therefore, it is very important 

to pay more attention to the training of large motor skills, organized competition 

in the advanced stage of training; Of course, it is necessary to identify more 

effective factors in this field and plan for teaching more appropriate solutions; It 

is suggested that other research examine this issue at other levels (skilled 

students) and other sports skills. 

Keyword: Teaching Method, Deliberate Play, Deliberate Practice, Organized 

Competition, Gross Motor Skill 
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 مقالة پژوهشی
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 چکیده 
ر  ترين متغیرهای مؤثر ب مهم  تدريس يکی ازدهد که نوع و ماهیت نحوة  توجه به رويکرد آموزش مهارت حرکتی نشان می

محور محور و معلمکودک سي تدر روش دو ثیر تأبررسی با هدف پژوهش حاضر های حرکتی است؛ بنابراين آموزش مهارت

میانگین  دختر مبتدی باآموزان  دانش  نفر ازوسه  پنجاه.  آموزان پاية سوم ابتدايی انجام شدبر رشد حرکتی درشت دانش 

صورت تصادفی به سه گروه  زمون به آداوطلب شدند که پس از اجرای پیشبرای اجرای پژوهش  سال    11/9  ±  16/0سنی  

هفته و    12مدت  ها بهيک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه  و  (افتهيسازمان  رقابت  و   یعمد  یباز  ،یعمد  نيتمر)آزمايشی  
تمرين کردند.   با روش آموزشی  پايان هفتة ششم، میاندو جلسه در هفته مطابق  پايان هفتة دوازدهم  آزمون و دردر 

ها برای تحلیل داده و  (  1978اوزرتسکی )- تبحر حرکتی برونیکس  آزمون آوری اطالعات ازبرای جمعزمون انجام شد.  آپس 

ر  روش تدريس ب  نتايج نشان داد کهاستفاده شد.    P  ≤  0.05داری  در سطح معناگیری مکرر  تحلیل واريانس با اندازه   از

بقیة   يافته بیشتر ازازمانر گروه رقابت سبوده است و اثربخشی آن بثیرگذار  آموزان تأدرشت دانش بنیادی  بهبود مهارت  

  احلمر  در  ی فوقان  اندام   یهماهنگ  و  هيدوسو  یهماهنگ  تعادل،  دن،يدو  یهااسیمقخرده  نیب  نیهمچنبوده است.  ها  گروه

 از   افتهيسازمان   رقابت  گروهآزمون در  مرحلة پس  در قدرت  زانیم  و نداشت  وجود  دارامعن  تفاوت  زمونآپس   و   آزمونانیم

بودب  هاگروهة  یبق می  درنتیجه  ؛یشتر  تدريس  مشخص  روش  که  مؤثشود  درشت  نقش  حرکتی  مهارت  رشد  در  ری 

 آموزان دارد.  دانش 

 . يافته، مهارت حرکتی درشتعمدی، تمرين عمدی، رقابت سازمان  روش تدريس، بازی کلیدی: واژگان

 
1. Email: f_rezaee@semnan.ac.ir  

2. Email: bagherzad@ut.ac.ir  

3. Email: msheikh@ut.ac.ir  

4. Email: rhemayat@ut.ac.ir  

5. Email: hominian@ut.ac.ir  



                                                            محور بر رشد... محور و معلمرضايی: تأثیر دو روش تدريس کودک

 

 مقدمه 
وتربیت است و روش مؤثر  تعلیم ترین اصول دراساسی یکی ازنحوة تدریس و انتخاب بهترین روش   

ر اطالعات زیادی را مطالعات اخی(.  1های تدریس است )وزش تمرین، استفاده از انواع روش برای آم

ای به مقایسة  دهند، اما در کمتر مطالعههای مؤثر آموزش و تدریس ارائه میهای روشدربارة ویژگی

دهند  ه مطالعات نشان میاین است ک  برانگیزملنکتة تأ   است.شده  پرداخته  تدریس  های نوین  روش

تربیت تدریس  مهارتروش  آموزش  و  به کبدنی  باهای حرکتی  از ودکان،  غیرمستقیم  سرعت  روش 

توجه به نظریة تمرین   با.  (2،  3تغییر است )درحالمحوری(  روش مستقیم )معلم محوری( به)کودک

پایة  حور برمرینی تکلیفهای تم، اساس تمرین عمدی و سایر برنامه(4) و همکاران 1عمدی اریکسون 

کیفیت باالست.    پذیری در تمرین باپایان افزایش شرکتای نتیجة  است و مهارت در هر حوزههآموزش 

  محور است که به تالش نیاز دارد و فعالیتی معلم ، تمرین عمدی تعریف اریکسون و همکاران مطابق با 

دیدگاه   ها درآنش بهبود عملکرد است تا لذت درونی.  و هدف ممکن است بالفاصله اثربخش نباشد  

  (؛ 5به نقل از  ، مسابقه و کار متمایز کردند )بازی عمدی این تمرین را از  صورت آشکارشان بهاصلی

تجربه   حالاینبا به  دارند  تمایل  اولیة ورزشکاران  بازیهای  و  لذت  با  بازگردند که  تفریحی  شان  های 

های ورزشی استفاده  کردن این فعالیتعمدی« برای مشخص   بازی»  ( از واژة6)  2است. کوتهمطابق  

ای یافتهو رشدمحور  فعالیت کودکین عمدی در تضاد است. بازی عمدی،  کند که با مفهوم تمرمی

اعال   حد  شود که لذت را بهای طراحی میگونهو بهکند  طور ذاتی لذت فوری را تأمین میاست که به 

نین ورزشی  قوا  لةوسیخلوت که به  هایی مانند هاکی خیابانی، فوتبال و بسکتبال حیاط رساند. فعالیتمی

های  از بازی  هایی کنند، مثالشوند و کودکان یا بزرگساالن بر آن نظارت میاستانداردشده تنظیم می

معیار اصلی   دو  محور باهای کودکفعالیت مشارکت ورزشی کودکان دررسد  نظر می. بهعمدی هستند

صورت فردی هدایت  به  - و ب  شوندکه آزادانه انتخاب می  هایی فعالیت  - شود: الفمهم مشخص می و

  کنند(. بخش خودشان ساختار و شکل آن فعالیت را کنترل می  جای بزرگساالن)کودکان به  شوندمی

های  چگونه آن را برای ارزش  چه تکلیفی و گیرد  مهم این تعریف آن است که نمایندة کودک تصمیم می

)درونی   دهد  انجام  سازمان7خود  رقابت  دیگریافته  (.  افعالیت  رهبری ی  را  آن  بزرگساالن  که  ست 

و هدف آن بهبود اجرا   بخش نیستبسیار لذتو به تمرکز و تالش نیازمند است و عموماً    کنندمی

(. 8ای برخوردار است )یافته در ورزش جوانان از جایگاه ویژهساختار ابعاد درونی رقابت سازماننیست.  

مفیدترین شکل تمرین برای رشد ادراکی،    یافتهاز ورزشکاران نخبه، رقابت سازماندر بازنگری مطالعاتی  
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  بزرگساالنای اجرای مهارت و آمادگی بدنی درنظر گرفته شده است.  گیری و نیز ارتقمهارت تصمیم

 (. 9نظر می رسد دارای هر دو ویژگی بازی و تمرین عمدی است )کنند و بهظارت میها ناین فعالیت  بر

ر  به  نحوة تدریس در آموزش ویکرد آموزش مهارت حرکتی نشان میتوجه  ماهیت  و  دهد که نوع 

ازمهارت بنیادین  از عضالت جمله مهارت حرکتی درشت )حرکاتی هستند که در آنهای  بیشتر  ها 

ب مبزرگ  استفاده  مهارتیدن  شامل  و  در  باعث که    هستندی  ایهشود  بدن  شوند  فضا  حرکت    می 

حرکت پایداری( مانند  زمین )  مقابل نیروی جاذبة حفظ تعادل درمنجربه  ،  (جایی(حرکت جابهمانند)

( دوران کودکی  10)  می گردندحرکات دستکاری(  مانند  ها ) نو دادن نیرو به اشیاء و گرفتن نیرو از آ 

ورزشکاران به نقش بحرانی   موضوع بسیار مهمی است که در این زمینه مطالعات مروری در زمینة رشد

یج برخی مطالعات در زمینة  . نتا(8،  11)اند  طول دوران کودکی تأکید کرده  محور درهای کودکفعالیت

کودکفعالیت ورزشی  میهای  نشان  فعالیتمحور  این  که  بدهد  پیشهها  و  ناپذیربینیدلیل  بودن 

آموه پذیربودن، محیطانعطاف و مهیج  امن  ایجاد میای  مهارتزشی  یادگیری  به  و کمتر  های  کنند 

(.  3،  7،  12،  13)  شوندش خالقیت و تبحر ورزشکار منجر میهایت به افزایپردازند و درنورزشی می

کردن در کودکان وخیزانی مانند جستهای جسمدهند که بازیهای دیگری نشان میدرمقابل، پژوهش

استقامتی، قدرتی، تکنیکی و   هایو همچنین برای تمرین شوند بهبود الگوهای حرکتی ویژه میباعث 

محور های بزرگسالی نتایج مطالعات در زمینة فعالیتاز طرف.  (11،  14تاکتیکی بسیار مفید هستند )

ها  این فعالیتشود که  ها موجب مین این فعالیتبودیافتهکه ماهیت منطقی و سازمان  دهد نشان می

(  2)  1اکتب و کاراهان  در مطالعة  . ( 8،  14)  کنندایجاد    محیط آموزشی فکری و استداللی برای کودکان

)معلم خودرأس  روش  از  معلمان  که  شد  میمشخص  استفاده  روشمحور(  و  اکتشاف  کنند  های 

)کودکهدایت را  کشده  بمحور(  میهمتر  معلمکار  تدریس  روش  و  بهمگیرند  بیشتر  جای حوری، 

دادن ضیح و نمایشاز راهبرد آموزشی تومحوری  در روش تدریس معلمو    محوری کاربرد داردکودک

(  15)  و همکاران  2. همچنین وان کاپل یادگیری  ریزی و راهبردهای ماهرانةشود تا برنامهاستفاده می

را در کودکمحور و  معلم  هایای روشدر مطالعه تا  بهبود مهارت  محور  بنیادین کودکان چهار  های 

جایی بسیار ل شیء و جابهمهارت کنتر  حور برمساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که روش معلمپنج

استثرتمؤ بوده  به ر  اگرچه  می.  از رسد  نظر  استفاده  تقریباً  کشورها  بیشتر  معلمان  اصلی  هدف  که 

گوناگون، های آموزشی در کشورهای مختلف و در شرایط  ، استفاده از روشحوری استمهای معلمروش

 
1. Aktob & Karahan 

2. Van Capelle  



                                                            محور بر رشد... محور و معلمرضايی: تأثیر دو روش تدريس کودک

 

با است؛  برنشتایناینوجودمتفاوت  همکاران    1،  جمع 16)و  خود  مطالعات  در  در(  که  کردند   بندی 

آموزان دانشی دربارة  شود، در بیشتر موارد دانشبازی تمرکز می  نیافته که بیشتر برهای سازمانکالس

برند،  ای این بازی ندارند و بیشتر لذت میهای پایهازی و تجارب قبلی در تمرین مهارتم بقوانین، تنظی

ای تمرین، تجربة موفقیت و یادگیری  هفرصت  یافته که بیشتر برهای سازماناما درمقابل، در کالس

تأکید میمهارت روش ها  از  معلمان  آموزشیشود،  می  ایهای  افزایش  کنند که  استفاده  را  یادگیری 

یزی رهای برنامهروش   بیشتر بر  بدنیهای نوین آموزش تربیت رسد روشنظر می. درمجموع بههددمی

زمینة تدریس مؤثر    در  ها بندی و برای رفع ابهام(. در یک جمع17اری ) رفتهای  روشد تا  نتأکید دار

غیرمبتدی( و نوع تکلیف   بتدی و های فرد )مهای حرکتی پایه، درنظرگرفتن ویژگیآموزش مهارت رب

بنابراین الزم است    گشا باشند؛توانند راهارت حرکتی درشت لحاظ شده است( میحاضر مه   مطالعة  )در

فراگیر در بداند که  از مراحل مختلفی که    کدام مرحلة معلم  عبور  عملکرد  یادگیری قرار دارد و  به 

گیری مهارت آموز برای یادنوطبیعی است و    آموزان امری، برای دانششودحرکتی پیشرفته منجر می

 مدل( براساس  1972)  2(. در این راستا گاالهو18کند )ر عبور میپذیبینیاز سطوح و مراحل پیش 

و گسترش یافت   کتی ارائه داد که بعدها اصالح شدبرای یادگیری مهارت حر الگویی و همکاران 3فیتز

ناسبی را برای آموزش معلمان در سه سطح شناختی، تداعی و (. در این مدل اعمال م19به نقل از  )

نوآمو  ،اساس این مدلند. برکپیشرفتة شاگردان مطرح می ز در سطح مبتدی قرار دارد سعی  وقتی 

های کارآمدتر برای اجرای تکلیف  از تکلیف حرکتی ایجاد کند و شیوهطرح ذهنی هوشیاری  کند  می

اجرایاین مرحله    پیدا کند. در روش  مربیان سعی میبهترین  اما  ندارد،  از روشی وجود  ای  ه کنند 

از تکلیف    ،بردسر میهتداعی و تمرین ب  مرحلة درفرد  وقتی که  .  اکتشافی و حل مسئله استفاده کنند

کند تا با تکیه بر روش تکلیف و و مربی به او کمک می کندومی دارد و آن را بهتر تنظیم میدرک عم

حرکت تالش کند و هنگامی    کردنو تنظیم  کردنترکیب  در راستای  ، اکتشافی  روش  گاهی دستوری و  

طریق تمرین و رقابت   تکلیف را از  ی مرحلة پیشرفته قرار دارد، دقت و کنترل و کارآمدی باال که در

نتیجه تعامل  در  (؛ 20د، تکلیف را اصالح کند و انجام دهد )ای فردی خوهتوجه به ویژگی و با  ارتقا دهد

محور(، ویژگی فرد )مبتدی و غیرمبتدی( و ماهیت مهارت به نتایج  محور و کودکنوع تدریس )معلم

تواند صحیح و کاربردی  های آن موقعیت و مهارت میکه هرکدام بسته به ویژگیشود  متفاوتی منجر می

 باشد. 

 
1. Bernstein 

2. Gallahue 

3. Fitz 
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محور( از لحاظ عملی،  غیرمستقیم )کودکمحور( و  های آموزشی مستقیم )معلماستفاده از انواع روش 

روش  هر  رائة( کاربرد دارد که ا23( و علمی )22(، پزشکی )4(، موسیقی )5،  21ورزش )  زمینة در

است سو در ممکن  خود  دیدگاهجایگاه  نظری،  لحاظ  از  باشد.  فرضیهدمند  و  مختلفی  هها  اثر ای  از 

سیمون و نظریة  ( و  4)مانند نظریة اریکسون و همکاران  ،  اندحمایت کردهبخشی انواع روش تدریس  

ای مرتبط با اثربخشی رویکرد  همحور( و نظریهاثربخشی تمرین عمدی )روش معلم ( دربارة24)  1شیث 

ایجاد بازنمایی   با  یادگیری حرکت برریزی بازی مبنیدیدگاه طرحمحور( مانند  محور )روش کودکبازی

های ذهنی )مانند دانش در سیستم  بازنماییبر  ( و پردازش اطالعات مبنی25)  کاریحافظة   شناختی در

ها در  هایی که فراگیر از آناز فرایندهای شناختی )مانند روش  پردازش اطالعات فراگیر( و استفاده

استفبازنمایی ذهنی  میهای  )اده  همة.  ( 26کند(  نظریهدیدگاهاین    هدف  و  که    هاها  است  این 

مشاغل   مطالعات بیشتر، بهترین رهنمودهای علمی را برای ورزشکاران، غیرورزشکاران یا دادنانجام با

ای کودکی و پایه  رت حرکتی درشت اساس آموزش در دورةرتیب باید گفت که مهاتبدین  فراهم کنند؛ 

تر و با  دقیقدر این زمینه بررسی به صورت  ی آینده است؛ بنابراین  های تخصصی ورزشبرای مهارت

انجام  لة آغاز، میانی و پایانی  سه مرح ای درهای مداخلههای نوین و مرسوم به شیوهروش استفاده از  

است. روش  درنتیجه،  نشده  زمینة  در  که  مطالعاتی  آمونتایج  طریق های  از  کودکان  ورزشی  زشی 

معلمفعالیت و کودکمحوهای  انجام شدهر  منسجم  محور  متناقض  نبوده،  نتایج  دارای  باشد   و  ؛  می 

درنتیجه پژوهشگر ضمن بررسی اثربخشی سه روش تدریس در سه مرحلة آغاز، میانی و پایانی آموزش 

درشت در مهارت حرکتی  این سؤ در  به  پاسخ  ازپی  است که  رو ال  و  شبین  آموزشی مرسوم  های 

کودک و  کاربردی  به  محورمعلممحور  رقابت  که  و  عمدی  بازی  عمدی،  تمرین  گروه  سه  صورت 

های  تر است و در بهبود مهارتها در یادگیری ورزش کودکان مناسبیک از آنیافته است، کدامسازمان

 حرکتی درشت مؤثرتر است؟ 

 

 روش پژوهش
ت  جامعة حاضر  پژوهش  دانشآماری  ابتدایی  مامی  سوم  پایة  دختر  والیت    مدرسةآموزان  دولتی 

بود سمنان  باندشهرستان  مطابق  از 53زمینه،    این در  مطالعات  سایر  پیشینة .  بادانش نفر   آموزان 

  عنوان کیلوگرم به   5/27±54/7وزن    متر وسانتی   12/130±25/5سال، قد   11/9±16/0 میانگین سنی

پژوهش شرکت شدندارزیاب  کنندگان  معیاری  به  شرکت  ورود   ی ها.  از:    مطالعه کنندگان  بود  عبارت 

  ای نبودن، براساس پروندةمدرسه  ، عضو هیچ تیم باشگاهی یا بودنبودن، مبتدی  پا راست   دست وراست 

 
1. Simon & Chase 
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ضریب هوشی    داشتن  تبحر بدنی،   سمی و روحی مطلوبی برخورداربودن، داشتنپزشکی از سالمت ج

یکسان   تقریباً  و  مشابه نرمال  همچنین  و  هم  اقتصادی،    بودنبا  نظر  از  هم  با  رهنگی،  فوالدینشان 

سه گروه    صورت تصادفی ساده بهکنندگان بهشرکت  آزمون،تحصیالت و اجتماعی. پس از اجرای پیش

 یافته( و گروه کنترل تقسیم شدند. رقابت سازمان)بازی عمدی، تمرین عمدی و  آزمایشی

- تبحر حرکتی برونینکسآزمون  فرم بلند   گیری مهارت حرکتی درشت ازدر این پژوهش برای اندازه

مرجع است که عملکرد حرکتی  این آزمون یک مجموعه آزمون هنجار( استفاده شد.  1978)  1اوزرتسکی 

آزمون )شامل  کند. مجموعة کامل این آزمون از هشت خردهسال را ارزیابی می  5/14تا    5/4ن  کودکا

خرده  46 چهار  که  جداگانه  مهبخش  حرکارتآزمون  خرده های  سه  درشت،  مهارت تی  های آزمون 

سنجد( تشکیل شده است که تبحر حرکتی  آزمون هر دو مهارت را میحرکتی ظریف و یک خرده

شدة  نگی اندام فوقانی است. فرم خالصهدرشت شامل دویدن، تعادل، هماهنگی دوسویه، قدرت و هماه

با اصالح    1978ینکس در سال  بخش جداگانه است. برون   14آزمون و  آزمون نیز حاوی هشت خرده

ایی  های تبحر حرکتی اوزرتسکی این آزمون را تهیه کرد. ضریب پایایی آن با استفاده از بازآزمآزمون 

دست به  84/0گزارش شد و روایی آن    86/0درصد و در فرم کوتاه    87این مجموعه در فرم طوالنی  

 (. 20، 3آمد )

هفته )روزهای   هفته و دو جلسه در  12مدت  آموزان، هر گروه بهشدان  در بین آزمون  پس از اجرای پیش

که  طوری به  مطابق با روش آموزشی تمرین کردند؛دقیقه    45مدت  جلسه به  دوشنبه و چهارشنبه( و هر

ختند و توسط کردن عمومی بدن پردادقیقه به گرم 10گروه تمرین عمدی آموزان در هر جلسه دانش 

نه مسابقه(  ر انتهای زمان کالس بازی کردند ) گرفتند و دبسکتبال را فرا  هایتاکتیکمربی تکنیک و  

مرین و مرور برخی  و در طول بازی از سوی مربی دستورالعمل، بازخورد، نظارت، تعویض بازیکنان و ت

کردن عمومی  دقیقه گرم   10ازی عمدی نیز پس از  دریافت کردند. گروه ب ها را  و تاکتیک  هاتکنیک 

د گروه قبلی توسط  های بسکتبال از سوی مربی بازی کردند، اما مانن تکنیک و تاکتیک  و فراگیری  بدن

نشدند  هدایت  موارد    مربی  تمامی  دانشو  از  و...  آموزش  بازخورد،  بازیکن،  انتخاب  از  و اعم  آموزان 

از گرم. گروه رقابت سازمانگروه خود دریافت کردندهم و آموزش کردن عمومی بدن  یافته نیز پس 

شدند  مربی نظارت میبسکتبال پرداختند که صرفاً توسط    های بسکتبال به مسابقةنیک و تاکتیکتک

در پایان هفتة ششم آموزشی   بازخورد و... در طول مسابقه دریافت نکردند.و هیچ آموزش، دستورالعمل،  

حرکتی  -های ادراکی ( برای ارزیابی مهارت1978)  رتسکیاوز-تبحر حرکتی برونیکساز آزمون    دوباره

 
1. Bruininks-Oserettsky 
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مون در مرحلة پایانی  دوازدهم آموزشی از این آزدر مرحلة میانی استفاده شد و درنهایت در پایان هفتة  

   استفاده شد.

ها از آزمون بودن دادهطبیعی بررسی ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. دربرای تحلیل داده

واریانس  1لک یو-رویشاپ  برابری  بررسی  برای  لو  آزمون  از  با    2وین ها  واریانس  تحلیل  از  همچنین  و 

منظور مقایسة به   P  ≤ 0.05  ریدر سطح معنادا 22نسخة    3افزار اس.پی.اس.اس.گیری مکرر با نرماندازه

 آزمون( استفاده شد. زمون، میانی، پسآسه مرحلة آزمایشی )پیش
 

 نتایج 
این بخش   ویژگیدر  آزمودنیهشناختی و شاخصهای جمعیت ابتدا  و وزن  قد  توصیفی سن،  ها ای 

نباطی استفاده از آمار است   ادامه با ارائه شده است. در  شمارة یک  جدول  های پژوهش درکیک گروهتفبه

 شود.به تحلیل نتایج پرداخته می
 

های پژوهش تفکیک گروهها بهاستاندارد سن، قد و وزن آزمودنی میانگین و انحراف -1 جدول  

یآمار یهاشاخص  

 گروه
 وزن  قد سن تعداد 

12/9 ± 18/0 13 تمرین عمدی   59/5 ± 77/129  46/8 ± 77/25  

افته ی سازمان  رقابت  14 16/0 ± 11/9  27/6 ± 64/131  27/6 ± 5/27  

ی عمد ی باز  13 14/0 ± 12/9  30/5 ± 38/130  30/5 ± 5/28  

11/9 ± 15/0 13 کنترل  49/5 ± 24/130  40/6 ± 78/26  

 

ر تمام مراحل آزمون، ها دداده  ترتیب نشان دادند که توزیعو لوین به  لک یو-رویشاپ نتایج آزمون  

پیش و  واریانسنرمال  همگنی  استشرط  برقرار  نیز  همچن P≥   0.05)  ها  آزمون  (.  نتایج  ین 

مهارت    ها در اد که بین میانگین نمرات آزمودنیآزمون نشان دراهه در پیشتحلیل واریانس یک 

 (. F = 2.567 ،P = 0.065وجود ندارد ) حرکتی درشت تفاوت معنادار 

گیری مکرر در  اندازه  گروهی آزمون تحلیل واریانس عاملی با گروهی و بینتایج اثرات درونن

گزارش شده  شمارة دو و شمارة سه    ولاجدآزمون در  آزمون و پسآزمون، میاناحل پیشمر

 
1  . Shapiro Wilk Test 

2  . levene's Test 

3. SPSS 
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( از آمارة مناسب   P≥0.05 موخلی و تأیید فرض کرویت )کرویت  آزمون    توجه به نتیجة است. با

 د.  استفاده ش

 

در مهارت حرکتی   مکرر یهایریگ اندازه با عاملی انسيوار لی تحل آزمونگروهی ت دروناثرا جينتا -2  جدول

 درشت

 گروه
مجموع   

 مجذورات 

میانگین 

 مجذورات 

  درجة

 آزادی 
مقدار   F  مقدار 

P 

عامل      عمدی    تمرین  667/1938  333/969  2 816/28  001/0  

333/807 خطا   639/33  24   

عامل        عمدی    بازی  905/2778  452/1389  2 518/128  01/0  

06/281 خطا   81/10  26   

عامل     سازمان   رقابت  

 یافته 
143/3618  071/1809  2 740/73  01/0  

857/637 خطا   533/24  26   

عامل                کنترل  278/67  639/33  2 23/1  08/0  

44/259 خطا   81/10  24   

 

مهارت حرکتی درشت در سه    شدة محاسبههای   Fشمارة دو، مقداربا توجه به نتایج جدول  

  جهینت  ؛ بنابراین(P  ≤0.05 )  ستادار  امعن  05/0  آزمایشی با خطای  گروه سه  و در هر  مرحله

 .  دوجود دار  معنادار تفاوت میزان رشد حرکتی درشت در سه مرحله  ن یشود که بیگرفته م
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،  آزمون پیش مرحلةه مهارت حرکتی درشت براساس نوع گروه در سشدة میانگین محاسبه  -1شکل 

 آزمون و پس آزمونمیان
 

یانگین مهارت حرکتی درشت در  م  براساس نتایج آزمون تعقیبی شفهبا توجه به شکل شمارة یک،  

بازی عمدی  ، در  71/85یافته  ، در رقابت سازمان08/82رین عمدی  تم  هایآزمون در گروهمرحلة میان

تی درشت دهد میزان مهارت حرکنشان می  محاسبه شده است که  62/62کنترل  در گروه    و  86/81

ها، میانگین  ها بهتر و بیشتر است. با توجه به جدول میانگینیافته از بقیه گروهدر گروه رقابت سازمان

رقابت  ، در85/92تمرین عمدی    هایگروه   آزمون دری حرکتی درشت در مرحلة پسهامهارترشد  

محاسبه شده است که نشان    23/46کنترل  در گروه    و   21/89بازی عمدی    در   ، 64/96یافته  سازمان

 است. ها بهتر و بیشتریافته از بقیه گروهرقابت سازمان گروه درشت دردهد میزان رشد حرکتی می
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و   آزمون، میانآزمونپیشمرحلة  سهنتايج آزمون تحلیل واريانس مهارت حرکتی درشت در  -3 ولجد

 گروه  چهارآزمون در پس

مهارت 

حرکتی  

 درشت

منبع 

 تغییرات

مجموع  

 مربعات 

درجة  

 آزادی 

میانگین 

 مربعات 
 P مقدار  Fمقدار 

567/2           065/0  723/401 3 168/1205 واریانس عوامل  آزمون پیش  

   476/156 50 813/7823 واریانس خطا  

    53 981/9028 کل 

0001/0         251/13 42/1443 3 262/4330 عوامل واریانس  آزمون میان  

   931/108 50 571/5446 واریانس خطا  

    53 833/9776 کل 

0001/0          539/23 732/2954 3 196/8864 واریانس عوامل  آزمون پس  

   527/125 50 341/6276 واریانس خطا  

    53 537/15140 کل 

 
آزمون  متغیر مهارت حرکتی درشت در مرحلة پیش  که بین  دهدنشان میهای جدول شمارة سه  داده

آزمون در  و پس  آزموناحل میان(، اما در مر  P≥  0.05وجود ندارد )  در بین چهار گروه تفاوت معنادار

 (.P ≤ 0.05وجود دارد ) بین چهار گروه تفاوت معنادار

های مهارت حرکتی درشت نشان  مقیاسآزمون تحلیل واریانس عاملی خرده گروهی نتایج اثرات درون

های دویدن، تعادل، هماهنگی دوسویه، هماهنگی  مقیاسشدة خردهمحاسبههای   Fمقدار  که  دهدمی

مرحله در سه  قدرت  و  فوقانی  با خطای    اندام  گروه  هر سه  در    (. P  ≤0.05 )  ستادار  امعن  05/0و 

نت خردهایج  همچنین  در  واریانس  تحلیل  درشت  مقیاسآزمون  حرکتی  مهارت  بین  های 

قدرت  های  مقیاسخرده و  فوقانی  اندام  هماهنگی  دوسویه،  هماهنگی  تعادل،  مرحلة دویدن،  در 

آزمون در بین پس  مرحلة (، اما درP  ≥  0.05وجود ندارد )  آزمون در بین چهار گروه تفاوت معنادارپیش

 (.  P≤ 0.05وجود دارد ) معنادارچهار گروه تفاوت 
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آزمونو پس  آزمون، میانآزمون پیش  های مهارت حرکتی درشت در سه مرحلةمقیاسمیانگین خرده  - 2شکل    

 

  دویدن، تعادل، هماهنگی دوسویه   میانگین  ،براساس آزمون تعقیبی شفهتوجه به شکل شمارة دو،    با

آزمون تفاوت بارزی ندارد،  و پس  آزمونمیان  احلهای آزمایشی در مرو هماهنگی اندام فوقانی در گروه

های  ن در گروهآزمو رد. همچنین میانگین قدرت در مرحلة میاندا  اما با گروه کنترل تفاوت آشکاری

میزان آزمون حلة پسآزمایشی تفاوت بارزی ندارد، اما با گروه کنترل تفاوت آشکاری دارد، ولی در مر

 ست. هایافته بهتر و بیشتر از بقیة گروهقدرت در گروه رقابت سازمان

 

 گیریبحث و نتیجه 
  درشت  ی حرکت  رشد بر  محورمعلم و   حورمکودک  س یتدر  روش دو  تأثیر نییتعبا هدف  پژوهش حاضر 

آزمون بررسی آزمون و پسزمون، میانآانجام شد که در سه مرحلة پیش  ییابتدا  سوم  ةیپا  انآموزدانش

اثرات درون   شد. بررسی  بانتایج  عاملی  واریانس  تحلیل  م  گروهی  مهارت حرکتی اندازگیری  کرر در 

آزمون و  احل میاندار نیست، اما در مرن نشان داد که اثر نوع تدریس معنا آزمودرشت در مرحلة پیش

، آزمون پیش  سه مرحلة درشت در  و میزان مهارت حرکتی است  بخشی نوع تدریس نمایان  زمون اثرآپس

معنادار      یافتهرقابت سازمان  و در     بازی عمدی    ،تمرین عمدی  هایگروه  زمون در آو پس  آزمونمیان

و تصمیمات آموزشی معلم    حرکتی بسیار مرتبط و متناسب است  رشد   درنتیجه تمرین با  شده است؛
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شود؛  منجر می  (4)  و همکاران  تمرین عمدی اریکسون  آن مؤثر است. این نتایج به آشکاری نظریة  بر

ازکه  این برمبنی یادگیری  فعالیت  بیشترین  باطریق  باال صورت می  های  همچنین  گیرد.سازماندهی 

ذهنی و  های ارتباط با بازنمایی درشود که  ریزی بازی میباعث تبیین نظریة پردازش اطالعات و طرح

دویدن،    هایمقیاسود که خردهشتر مشخص مینگاهی دقیق . با(25،  26)  فرایندهای شناختی است

آزمون های آزمایشی از مرحلة پیشو قدرت در گروه  تعادل، هماهنگی دوسویه، هماهنگی اندام فوقانی 

آموز در مهارت  د دانشآزمون افزایش داشته است؛ بنابراین ارتقای عملکرآزمون و پسبه مراحل میان 

های توجه به یافته  درنتیجه با  تمرین متناسب شده است؛  نحوة دهد که باحرکتی درشت نشان می

های بنیادی  بازی بسکتبال به همة مهارت تاکتیک در تغییرپذیری تمرین از  کید برپژوهش حاضر تأ

 تواند مؤثر باشد.  درشت می

آزمون و  احل میانیری مکرر در مرگاندازه  تحلیل واریانس عاملی با گروهی  اثرات بین  همچنین نتایج

نوع    نیبنابرا  دارد؛  دارامعن  تفاوت  گروهچهار    نیب  در  درشت  یحرکت  مهارت  آزمون نشان داد کهپس

داد؛تدری نشان  را  خود  سودمند  اثرات  آموزش دانشدرنتیجه    س،  راآموزان  آن هایی  به  داده  که  ها 

نجام دهند، اما  تکلیف سازگار شوند و چگونه آن تکلیف را ا  دهند تا چگونه باقرار میشود، واسطه  می

  ادگیری برای همه یکسان نبوده است؛ آموزان، احتماالً یدانش  اثربخشی آموزش بر  بدون توجه به نحوة

فته یا حرکتی درشت در گروه رقابت سازمانآزمون میزان رشد  آزمون و پساحل میان که در مر طورهمان

ت  صوردهد و بههای مختلف آموزشی رخ میورزش کودکان در زمینه  بوده است.  ها بیشتربقیة گروه  از

میفعالیت طراحی  متنوعی  اشوهای  که  بهد  میغلب  درک  متمایزی  برای  دنشوصورت  بین  ؛  مثال، 

وجود دارد، اما  های زیادی  ورزش کودکان مغایرت هایی مانند تمرین عمدی و بازی عمدی درفعالیت

رو شوند که  ههای آموزشی مختلفی روبها با محیطشود که آنهای رشدی در کودکان منجر میتفاوت

(. 27کردن هرکدام از این موارد در افزایش انگیزه و بهبود اجرای کودکان بسیار سودمند است )ترکیب

شود. بزرگساالن و مربیان برای میمربی نظارت  وسیلةاماکن مجهز به یافته درمقابل رقابت سازماندر

ویژگی خاص   و بر کنندبندی میاز نظر سن و مهارت گروهادن به این اماکن ورزشی، کودکان را  دظمن

های  فعالیت درونی در  رسد ترکیبی از آموزش و انگیزةنظر میکنند. بهگروه تمرکز می و مورد نیاز هر

بزرگسالکودک و  ارتقایمحور  برای  )عمل  محور  است  مهم  بسیار  کودکان  ورزشی  این 14کرد  که   )

فعالیت سازمانویژگی  رقابت  مانند  بزرگساالن  هایی  که  است  مییافته  نظارت  آن  بهبر  و  نظر کنند 

(. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج  9رسد دارای هر دو خصوصیت بازی و تمرین عمدی است )می

سازمانماهیت  به  که    راستاستهممطالعاتی   و  فعالیتیافتهمنطقی  معلمبودن  معتقدند؛  های  محور 

،  9،  3)کنند  تداللی برای کودکان ایجاد میاس و محیط آموزشی فکریها  که این فعالیتصورت بدین



                                                                                    1399، زمستان 42، شماره 12رفتار حرکتی، دوره 

 

در سطح  وقتی نوآموز    ،براساس مدل فیتز و همکاران(  19به نقل از  )اظهار گاالهو  توجه به    با  (.2،  5،  7

ایجاد کند و عمالً بهترین روش    را  ذهنی هوشیاری از تکلیف  کند طرحسعی می  دارد،مبتدی قرار  

مک معلم  شود، از تکلیف درک عمومی دارد و با کمیتداعی   وجود ندارد، اما وقتی وارد مرحلة  اجرایی

ر مرحلة پیشرفته قرار دارد، دقت،  و هنگامی که د  کندزش مستقیم حرکت را تنظیم میو روش آمو

 دهد. کنترل و کارآمدی زیاد تکلیف را از طریق تمرین و رقابت ارتقا می

رسد که دارای هر دو  نظر میمحور است و البته براساس مطالعات بهیافته روشی معلمرقابت سازمان

سهم عضالت درشت در آن دلیل ویژگی مهارت درشت  هاز طرفی بویژگی تمرین و بازی عمدی است.  

هایی  شناختی و ادراکی کمتری در مقایسه با مهارت  وز برای اجرای حرکت به بارکارآم  بیشتر است و

با توجه به این  گیرد؛های ظریف و پیچیده نیاز ندارد و زودتر در مرحلة پیشرفته قرار میمانند مهارت

مختلف موزشی در شرایط  های آاستفاده از روش  بنابراین  ؛ تر باشداثربخش  تبیین واستدالل می تواند

  احل مربین  شود کههای مهارت درشت معلوم میمقیاستر به خردهنگاهی موشکافانه با متفاوت است.

پس  آزمونمیان روش  زمونآو  بر  انواع  و    های  مهارت  تدریس  دوسویه  هماهنگی  تعادل،  دویدن، 

آزمون همچنین میانگین قدرت در مرحلة میان  ندارد. وجود    یتفاوت معنادارهماهنگی اندام فوقانی  

نداشدر گروه بارزی  تفاوت  آزمایشی  است؛های  از هریعنی    ته  به  استفاده  تدریس  صورت سه شیوة 

و بازی  به  تمرین،  است؛  داشته  یکسان  اثربخشی  بایگونه رقابت  چه  یادگیری  محیط  صورت  ه که 

میزان قدرت در  آزمون  ولی در مرحلة پسد،  باشد، فرق ندارمحور  صورت کودکچه بهمحور و  معلم

مهم در طراحی تمرین و    موضوعها بوده است.  هگرو  یافته بهتر و بیشتر از بقیةگروه رقابت سازمان

مسابقهبازی پویاییهای  کنیم  اطمینان حاصل  که  است  این  پویاییای  با  تکلیف  هر  های  ذاتی  های 

شود و الزم است حرکت  کار به بهبود مهارت منجر می  ادندننده همراه است. سهولت در انجاماجراک

آمیزند و کافی است  فقیتها موشان برساند. برخی برنامهیحرکت-کان را به سطح ناپایداری ادراکیکود

ها را وارد این تا از این طریق آن  ها نیاز دارندبه آن   شدت ورزشکاراناستفاده کنیم که به  ی هایروش  از

دو   دلیل برخورداری از هریافته بهصورت رقابت سازمانفضای رقابتی بهدرنتیجه    (؛28مرحله کنیم )

.  می شودت کودکان  ارتقای مهارمنجر به  عنوان مفیدترین عامل کمکی  بهویژگی تمرین و بازی عمدی  

دوم اثربخشی    محور در مرتبةبارز تمرین و روش مستقیم و معلم  دلیل ویژگیههمچنین تمرین عمدی ب

است.   گرفته  دانشتدریس  کلی  طوربه قرار  موفقیت  یعنی  باخوب  که  کار   آموز  با  و  معلم  اثربخشی 

، واسطه  شودها داده میهایی را که به آن آموزان آموزش ه در کالس بسیار مرتبط است. دانششدارائه 

وهش حاضر  نتایج پژمیل کنند.  تکلیف سازگار شوند و چگونه آن تکلیف را تک  دهند تا چگونه باقرار می

 ؛ بنابراین آموزان تأثیرگذار استهای بنیادی درشت دانشنشان داد که روش تدریس بر بهبود مهارت
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یافته در های حرکتی درشت، رقابت سازمانکه در آموزش مهارت بسیار ضروری است    این امرتوجه به  

این زمینه بیشتر شناسایی    عوامل مؤثر درست  البته الزم ا  مرحلة پیشرفتة آموزشی بیشتر استفاده شود؛

ای  ه شود پژوهشپیشنهاد می  روازاین  ریزی شود؛تری برنامهود و برای آموزش راهکارهای مناسبش

  های ورزشی بررسی کنند.آموزان ماهر( و سایر مهارتاین موضوع را در سطوح دیگر )دانشدیگری  
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